
 

 

 

Semestr 5, rok akademicki 2021/2022 

 

Propozycje tematów prac dyplomowych dla studentów kierunku Informatyka I stopnia 
 
Przed zgłoszeniem pracy w SWD wymagany jest kontakt z promotorem w celu ustalenia zakresu pracy. 
Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia tematu i zakresu pracy z promotorem. 

 

L.P
. 

Proponowany 
temat 

Temat zaproponowany przez: 

1 
Kompleksowe zabezpieczenie warstwy drugiej modelu OSI.  mgr inż. Maciej Roszkowski 

2 
Zaplanowanie wdrożenia infrastruktury sieciowej uwzględniające topologię, 
segmentację, konfigurację urządzeń sieciowych.  

mgr inż. Maciej Roszkowski 

3 
Podniesienie poziomu zabezpieczeń sieciowych na przykładzie infrastruktury 
danego przedsiębiorstwa.  

mgr inż. Maciej Roszkowski 

4 
Realizacja czynności audytowych, weryfikujących zabezpieczenia sieciowe 
danego przedsiębiorstwa. 

mgr inż. Maciej Roszkowski 

5 Utworzenie szablonów uprawnień użytkowników w zakresie konfiguracji 
urządzeń sieciowych na podstawie definiowania widoków (Role-Based CLI). 

mgr inż. Maciej Roszkowski 

6 Projekt i implementacja aplikacji optymalizującej załadunek w trzech 
wymiarach  

mgr inż. Karol Komorowski 

7 Projekt i implementacja aplikacji internetowej wspomagającej przepływ 
dokumentów i zadań w czasie pracy hybrydowej.  

mgr inż. Karol Komorowski 

8 Projekt i implementacja wieloosobowej gry sieciowej "battle royale"  mgr inż. Karol Komorowski 

9 Nagranie i montaż filmu promującego uczelnię.  mgr inż. Karol Komorowski 

10 
Implementacja i trening sztucznej sieci neuronowej rozpoznającej obiekty na 
zdjęciach. 

mgr inż. Karol Komorowski 

11 Opracowanie aplikacji do identyfikacji rezystancji oporników elektrycznych na 
podstawie oznaczeń paskowych 

dr inż. Rafał Melnik 

12 
Opracowanie aplikacji oceniającej styl jazdy kierowcy na podstawie sygnałów 
z systemu OBD 

dr inż. Rafał Melnik 

13 Aplikacja wspomagająca dobór obręczy i opon samochodów osobowych dr inż. Rafał Melnik 

14 
Programowalna, elektroniczna tablica wskaźników dla wybranego pojazdu 

dr inż. Rafał Melnik 

15 Trening sieć neuronowej do gry w węża za pomocą algorytmu genetycznego dr inż. Piotr Tronczyk 

16 Implementacja gry 3D z wykorzystaniem silnika Unreal Engine, blueprints oraz 
c++. 

dr inż. Piotr Tronczyk 

17 Wizualizacja działania wybranych algorytmów sortujących, oraz wybranych 
dynamicznych struktur danych (drzewo binarne, drzewo avl, stos, lista, 
kolejka). 

dr inż. Piotr Tronczyk 

18 Proceduralna generacja świata z wykorzystaniem silnika Unreal Engine. dr inż. Piotr Tronczyk 

19 Wykorzystanie pliku graficznego jako nośnika do przechowywania 
zaszyfrowanych informacji (Implementacja narzędzia do szyfrowania oraz 
deszyfrowania) 

dr inż. Piotr Tronczyk 

20 Projekt i implementacja systemu typu crowdfunding - czyli zbierania środków 
finansowych na wybrane cele.  

mgr inż. Paweł Kamiński 

21 Projekt i implementacja systemu mobilnego do zarządzania codziennymi 
wydatkami w oparciu o React Native lub inną technologię mobilną. 

mgr inż. Paweł Kamiński 



 

 

22 Projekt i implementacja internetowego systemu wspierającego pracę 
wypożyczalni sprzętu budowlanego.  

mgr inż. Paweł Kamiński 

23 Projekt i implementacja internetowego systemu zarządzania klubem 
piłkarskim.  

mgr inż. Paweł Kamiński 

24 Projekt i implementacja internetowego systemu zarządzania zbiorem 
bibliotecznym. 

mgr inż. Paweł Kamiński 

25 System mapowania wnętrz budynków za pomocą lidaru. dr inż. Andrzej Sawicki 

26 System wymiany danych w mobilnych systemach komunikacji peer-to-peer. dr inż. Andrzej Sawicki 

27 System sterowania robotem autonomicznym w oparciu o system lokalizacji 
RTLS. 

dr inż. Andrzej Sawicki 

28 Mobilna aplikacja wizualizująca ruch obiektów w systemie RTLS. dr inż. Andrzej Sawicki 

29 System detekcji obiektów w oparciu o Bluetooth 
 

 

dr inż. Andrzej Sawicki 

30 Mechanizmy akwizycji i wizualizacji danych w systemach IoT. dr inż. Andrzej Sawicki 

31 Projekt i realizacja strony internetowej spełniającej wymogi dostępności dla 
organizacji społecznej. 

prof. Romuald Kotowski 

32 Internetowa aplikacja do przyjmowania i obsługi zleceń klientów. prof. Romuald Kotowski 

33 Opracowanie aplikacji bazodanowej funkcjonującej w środowisku sieciowym 
do zbierania i raportowania danych ilościowo-jakościowych w browarze. 
Temat we współpracy z Browarem Łomża 

Kontakt przez: dr inż. Andrzej 
Sawicki  

34 Projekt i implementacja systemu obsługi redakcji czasopisma internetowego 
o wybranej tematyce.  

prof. Wojciech Korneta 

35 Aplikacja do wspomagania wybranej ankietyzacji i oceny.  prof. Wojciech Korneta 

36 Projekt i implementacja przeglądarki plików graficznych z elementami edycji  
obrazu.  

prof. Wojciech Korneta 

37 Projekt i implementacja systemu oceny, rekomendacji i prognozowania  
popularności wybranego produktu.  

prof. Wojciech Korneta 

38 System zarządzania aukcjami.  prof. Wojciech Korneta 

39 Elektroniczna ewidencja i inwentaryzacja środków trwałych za pomocą 
kodów paskowych  

prof. Wojciech Korneta 

40 Projekt i implementacja aplikacji dziennik dla podróżnika  prof. Wojciech Korneta 

41 Projekt i implementacja aplikacji społecznościowej do zarządzania wyjazdami 
grupowymi 

prof. Wojciech Korneta 

42  Wizualizacja danych dotyczących kryptowalut.  dr inż. Janusz Rafałko 

43 Aplikacja umożliwiająca wizualizację i analizę otwarć i ruchów szachowych. dr inż. Janusz Rafałko 

44 Moduł modyfikacji czasu trwania i częstotliwości tonu podstawowego 
sygnału mowy 

dr inż. Janusz Rafałko 

45 Aplikacja analizująca statystyki wyniki meczów piłkarskich w popularnych 
ligach piłkarskich. 

dr inż. Janusz Rafałko 

46 Projekt inteligentnego systemu sterownia.  dr inż. Aneta Wiktorzak 

47 Projekt inteligentnej usługi informacyjnej. dr inż. Aneta Wiktorzak 

48 Trójwymiarowa wizualizacja wybranych elementów krajobrazu z 
uwzględnieniem upływu czasu 
 

dr inż. Ryszard Szczebiot 

49 Trójwymiarowa wizualizacja pogody uwzględniająca pory roku i pory dnia  dr inż. Ryszard Szczebiot 



 

 

50 Trójwymiarowa wizualizacja wybranych pomieszczeń laboratoryjnych PWSIiP dr inż. Ryszard Szczebiot 

51 Trójwymiarowa wizualizacja wybranego obiektu architektonicznego  
 

dr inż. Ryszard Szczebiot 

52 Sterowanie ruchem kursora myszy poprzez mimikę twarzy dr inż. Ryszard Szczebiot 

53 Trójwymiarowa wizualizacja mimiki twarzy człowieka  
 

dr inż. Ryszard Szczebiot 

 


